
Referat af lokalrådsmøde d. 28. februar 2023 i Klubhuset 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

 

- Dagsorden godkendt.  

 

2. Aktuelle fokusområder (fast punkt) 

- By- og boligudvikling  

Referat: Intet nyt 

 

- Trafik og veje / Trafiksikkerhed 

Referat: Byrådet har valgt ikke at følge vores indstilling med cykelkantbane til 

skolen (fortsættelse af den nuværende cykelbane).  

 

- Byforskønnelse og byrum 

Referat: Intet nyt 

 

- Andre foreninger i Gjessø 

Referat af fællesmøde d. 9. februar. Stort set alle foreninger, andelsboligforeninger, 

organisationer og institutioner i og med tilknytning til Gjessø deltog. Der blev 

redegjort for, hvad de forskellige beskæftiger sig med. Tilfredshed med det 

genoptagede initiativ med et årligt fællesmøde for alle foreninger. Gjessø Lokalråd 

indkalder til nyt fællesmøde i januar/februar 2024. 

 

- Liga Syd 

Referat:  Intet nyt 

 

3. Information fra Sundheds- og Nærhedsudvalget (fast punkt) 

Referat: Fællesmøde for de enkelte Lokalråd d. 14/3 med tema: Bo trygt omkring 

indbrudsforebyggelse. Ikke umiddelbart deltagelse fra os.  

 

4. Opdatering af hjemmeside (fast punkt) 

Referat: Intet nyt 

 

5. Politiske beslutninger for Gjessø (fast punkt) 

Se: https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-

dit-lokalomraade (se Gjessø) 

Høring om Kommuneplan tillæg – Udlæg af lokalcentre i omegnsbyer uden midtbyeffekt 

Referat: Der lægges op til at udlægge hele byområder til placering af butik i nogle 

udvalgte mindre byer, herunder Gjessø.  

 

6. Borgermøde d. 8. marts 

Referat: På nuværende tidspunkt er der kun 12 tilkendegivelser på at deltage. Vi 

vælger at aflyse grundet manglende tilslutning.  

 

7. Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling (med vedtægtsændring) – d. 29. 

marts sammen med Grundejerforeningen i Gjessø Forsamlingshus. 

Referat:  Vedtægtsændring vedtages på ekstra ordinær generalforsamling før den   

ordinære generalforsamling. Der indkaldes til den ekstra ordinære generalforsamling 

senest d. 15. marts.  

 

https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade
https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade


8. Øvrige orienteringer fra formanden. 

Referat: Steen modtager ikke genvalg. 

 

9. Evt. 

Referat: Lokalrådet har modtaget en henvendelse ang. at sætte en storkerede i Gjessø. 

Lokalrådet vil gerne støtte op om ideen.  

 

 

10. Næste møde: Generalforsamling d. 29/3-23 

 

 

11. Godkendelse af referat 

 

 


